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szanowni państwo!
W kolejnym numerze Newslettera znajdą Państwo informację o programie “Kultura cyfrowa”, relację
z II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz kalendarium wydarzeń w Dziale Zbioru
dla Niewidomych. Ponadto zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi numerami naszych wydawnictw:
Praca i Polityka Społeczna, Wykaz nabytków (maj 2017) oraz Rodzina – Praca - Polityka Społeczna.

RODZINA - PRACA - POLITYKA SPOŁECZNA
Bibliografia wydawana cyklicznie jako tygodnik. Zawiera przegląd najnowszych artykułów
z czasopism polskich. Dzięki temu opracowaniu mogą Państwo zorientować się, jakie tematy są aktualnie poruszane na łamach polskich czasopism z dziedziny rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.
więcej

wykaz nabytków
(Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Prezentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gromadzone
w ramach zakupów, wymiany oraz darów. więcej

praca i polityka społeczna
(Przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze). Zawiera analizy dokumentacyjne artykułów
z czasopism i książek zagranicznych znajdujących się w GBPiZS. więcej

zmianA godzin otwarcia
W miesiącach wakacyjnych godziny otwarcia Biblioteki mogą ulec
zmianie. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie na bieżąco
informujemy o zmianach.

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres it@gbpizs.gov.pl

informacje z działu zbiorów dla niewidomych
II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
23 maja 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
pod hasłem „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.
W Kongresie uczestniczyli m.in.: Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych -pan
Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, Przewodnicząca Rady Krajowej POPON - pani Barbara Pokorny,
Prezes Zarządu Krajowego POPON - pan Jan Zając, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pan Robert Kwiatkowski.
Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz zapewniał o intensywnych pracach nad zmianami dotyczącymi
ułatwienia zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej, która ma upraszczać a także odbiurokratyzować zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
jak również ułatwiać ich funkcjonowanie na rynku pracy. Wiceminister Michałkiewicz wspominał także
o poprawie wskaźników zatrudnienia (wskaźnik zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w wieku
produkcyjnym wzrósł o 1,2% w stosunku do roku 2015 i osiągnął 23,7%, natomiast stopa bezrobocia
wśród osób niepełnosprawnych spadła i wynosi 11,6%).
Prezes PFRON - pan Robert Kwiatkowski w swoim przemówieniu podkreślał potrzebę uregulowania przepisów prawa, które jest nieprzyjazne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Zapewnił
o zachodzących w PFRON-ie zmianach - m.in. w obiegu dokumentów w formie elektronicznej, czy też
w bardziej audytowym niż kontrolnym charakterze kontaktów z pracodawcami.
Pracodawcy osób niepełnosprawnych zebrani na II Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
przedstawili postulaty, które mają na celu poprawę ogólnej sytuacji pracodawców i osób niepełnosprawnych poprzez: stanowienie prostego i przyjaznego prawa, życzliwość zarówno pracodawców, jak i osób
niepełnosprawnych oraz uwzględnienie zmian w aktualnej sytuacji rynkowej.
Uczestnicy Kongresu przyjęli uchwałę w sprawie kierunku zmian w systemie rehabilitacji zawodowej.
Zakłada ona m.in. uproszczenie systemu i likwidację biurokracji, ujednolicenie systemu orzekania o niepełnosprawności, obniżenie kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Szczegółowe
informacje zostały opublikowane w „Stanowisku II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
w sprawie kierunków zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.
Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała na Kongresie pani Monika Cieniewska - Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych
oraz pani Anna Nobis.

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa”
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” i Dział Zbiorów dla Niewidomych
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zawarły w 2014 roku Porozumienie, którego
celem jest stworzenie Krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS posiada autoryzowany zdalny Serwis Wypożyczeń On-line.
Dzięki niemu jego niewidomi czytelnicy mają od 2007 r. (po zarejestrowaniu się do Serwisu i zweryfikowaniu uprawnień) dostęp do cyfrowych zasobów biblioteki - między innymi do ścieżek filmów z audiodeskrypcją. Dotychczasowa współpraca Stowarzyszenia „De Facto” i DZdN GBPiZS w ramach Porozumienia
zaowocowała udostępnieniem 55 ścieżek dźwiękowych filmów z audiodeskrypcją w Serwisie Wypożyczeń
On-line.
Stowarzyszenie „De Facto” dokona rejestracji audiodeskrypcji do 88 filmów polskich i zagranicznych
zarówno nowych - opracowywanych w 2017 roku, jak i filmów prezentowanych w czasie minionych
sześciu edycji Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, do których wykonano audiodeskrypcję, odczytano ją w czasie Festiwalu, ale dotychczas nie zarejestrowano. Wszystkie filmy opracowane
w ramach kolejnych projektów Stowarzyszenia „De Facto” będą przekazywane do zamieszczenia
w Serwisie Wypożyczeń On-line DZdN.

Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS będzie udostępniać 100% zasobu cyfrowych filmów z audiodeskrypcją osobom niewidomym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wzroku oraz instytucjom
organizującym zamknięte pokazy dla ON, spełniającym warunki dozwolonego użytku zapisane w Art.
331 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 1994 nr 24 poz. 83
z późn. zmianami).
Stworzenie krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją będzie możliwe dzięki finansowaniu z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa”. Celem tego
programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Zwiększenie dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów przy
zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji - także wykorzystujących możliwości nowoczesnych
technologii, ma na celu przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury - w tym w dostępie do kultury
dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo.
Partnerstwo DZdN GBPiZS i Stowarzyszenia „De Facto” gwarantuje trwałość oraz bezpieczeństwo zasobu cyfrowych filmów z audiodeskrypcją. Gromadzenie ich w jednym miejscu, do którego wszyscy uprawnieni będą mieli równy i łatwy dostęp w serwisie znanym osobom niewidomym, zapewni stały dostęp
do dóbr kultury szerokiej grupie osób - w tym osobom dotąd wykluczonym cyfrowo i społecznie.

KALENDARIUM WYDARZEŃ - MAJ 2017
10 maja 2017 r. - Wizyta przedstawicieli Europejskiej Unii Niewidomych
Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odwiedzili
przedstawiciele Europejskiej Unii Niewidomych: pan Mokrane Boussaïd - Dyrektor biura EUN oraz pan
Romain Ferretti - Dyrektor ds. Projektów, którzy przyjechali do Warszawy na zaproszenie Polskiego Związku
Niewidomych. Pełna relacja w Newsletterze nr 5.
11-12 maja 2017 r. - XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
Pod hasłem „Multibibliotekarstwo” - odbyła się w Gdańsku XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja
Bibliotek” zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Gdańską PAN. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
reprezentowały panie: Monika Cieniewska (Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych), Anna Nobis
(Dział Zbiorów dla Niewidomych), Beata Magdalińska (Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego).
Pani dyrektor Monika Cieniewska i pani Anna Nobis wystąpiły na konferencji z prezentacją pt. „Multimedia
w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi wzrokowo”, a także przygotowały referat pod tym samym tytułem, który zostanie opublikowany w monografii pokonferencyjnej. Pełna relacja w Newsletterze nr 5.
19 maja 2017 r. - Warszawskie Targi Książki
W dniach: 18-21 maja 2017 r. miała miejsce ósma już edycja Warszawskich Targów Książki, której jak co
roku towarzyszyło wiele ważnych wydarzeń. Poza zapoznaniem się z bogatą ofertą wydawnictw z Polski
i wielu innych krajów, można było np. wziąć udział w spotkaniach tematycznych dotyczących szeroko
pojętej kultury. 19 maja 2017 r. pani Monika Cieniewska - Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w towarzystwie pani Anny Nobis (DZdN) odwiedziła stoiska wydawców, a następnie uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Polską Izbę Książki
i Wydawnictwo Naukowe PWN pod hasłem „Wydawcy niewidomym”. Podczas spotkania przeprowadzono panel poświęcony platformie IBUK Libra Light adresowanej do osób niewidomych oraz aspektom
prawnym i technologicznych Traktatu z Marrakeszu. Pani Monika Cieniewska, która wystąpiła m.in. w roli
użytkownika platformy, opowiedziała jak pobiera książki i jak je odsłuchuje.

23 maja 2017 r. - II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” w Sali Kolumnowej Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W Kongresie uczestniczyli m.in.: Pełnomocnik
Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych - pan Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, Przewodnicząca
Rady Krajowej POPON - pani Barbara Pokorny, Prezes Zarządu Krajowego POPON - pan Jan Zając,
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pan Robert Kwiatkowski.
Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała
na Kongresie pani Monika Cieniewska - Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych oraz pani Anna
Nobis.
24 maja 2017 r. - IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności
Ogólnopolski Dzień Różnorodności został zorganizowany już po raz czwarty przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu w ramach projektu Karta Różnorodności. Konferencja, która w tym roku nosiła hasło „Miejsce
pracy: spotkanie pokoleń”, poświęcona była głównie tematowi zarządzania wiekiem. Program konferencji
obejmował m.in. wystąpienia specjalistów w tej dziedzinie, spotkania z nimi, dyskusję panelową na temat
wieku osób zatrudnionych w miejscu pracy, prezentacje dobrych praktyk, jak również warsztaty - w tym
warsztaty kreatywne. W IV Ogólnopolskim Dniu Różnorodności uczestniczyły przedstawicielki Głównej
Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: pani Justyna Garbarczyk - Dyrektor GBPiZS, pani Monika
Cieniewska - Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych oraz pani Anna Nobis (Dział Zbiorów
dla Niewidomych). Panie, które na konferencji reprezentowały GBPiZS, wzięły udział w warsztatach
pn. „Jak wprowadzać zarządzanie różnorodnością w organizacji? Pierwsze kroki”.

